
 

Compon
 
Euroopan ja
asiakastoim
on laskenut
useiden asi
antamien lo
odotetaan la
 
Liikevoiton i
vuosineljänn
liikevaihto-o
sijaitsevan O
rakenteellis
selvästi tapp
julkistetun ja
rahoituskulu
 
Component
kertaluontei
 
Aiemmat nä
 
Euroopan ja
investointiky
antamien tu
edellisen vu
kaivosteollis
jatkuvan alh
 
Liikevoiton i
muutos joht
Tuloksen ra
 
Helsinki 18.
 
COMPONE
 
 
Heikki Lehto
toimitusjoht
 
LISÄTIETO
 
Heikki Lehto
toimitusjoht
puh. 010 40
 
Componen
Suomessa, 
euroa ja sen
toimittaa va
asiakkaillee

Panunti

nenta he

a maailmanta
mialojen inves
t lähes kaikill
akkaiden käy

oppuvuoden t
askevan ede

ilman kertalu
neksen aikan

odotuksesta, 
Orhangazin v
esta tehottom
piolle. Tulost
a 17.10.2012
uja jatkossa. 

tan tammi - s
isia eriä 13,6

äkymät vuod

a maailmanta
ysyntää. Com
uotantoennus
uoden tasolla
suuden sekä
haisella tasol

ilman kertalu
tuu aiempaa 
ahoituserien j

. lokakuuta 2

ENTA OYJ 

onen 
aja 

OJA 

onen  
aja  

03 2200 

nta on kansa
Turkissa, Ho

n osake lista
lettuja ja kon

en, jotka ovat

e 4, 00610 Hels

eikentää v

alouden jatku
stointikysyntä
a asiakastoi
ynnistämät t
tuotantoennu

ellisestä vuod

uonteisia eriä
na tapahtunu
euron heikk
valimon, Hol
muudesta. T
ta rasittavat e
2 toteutetun 
 

syyskuun 20
6 Me (23,0 M

elle 2012 oliv

alouden jatku
mponentan t
steiden perus
a tai laskevan
ä koneenrake
lla vallitsevas

uonteisia eriä
pienemmäs
jälkeen ilman

2012  

  
  
  

invälisesti to
ollannissa ja

ataan NASDA
neistettuja ko
t globaaleja a

CO
sinki /// Puh. 010

Kotipaikka He

vuoden 2

uva epävarm
ää. Compone
mialoilla ja ti
uotannon ja 
usteiden per
desta.  

ä odotetaan l
ut merkittävä
oudesta Tur
lannin toimin
uloksen raho
em. asioiden
uuden 90 Me

12 liikevaihto
Me). 

vat: 

uva epävarm
ilauskanta 3
steella Comp
n hieman. Nä
ennusteollisu
ssa taloudell

ä odotetaan o
tä liikevaihdo
n kertaluonte

Mika Ha
talousjo
puh. 01

oimiva metall
Ruotsissa. C

AQ OMX Hel
omponentteja
ajoneuvo-, ko

 
 

 

MPONENTA 
0 403 00, Fax 0

elsinki /// Y-tunn

 

2012 näk

muus on edel
entan tilausk
lauskannan 
varastojen s

rusteella Com

laskevan sel
ä näkymien m
rkin liiraan ja 
ntojen sekä R
oituserien jäl
n lisäksi poik
e:n pitkäaika

o oli 427 Me 

muus on heik
1.8.2012 oli 
ponentan ko
äkymien muu

uuden heiken
lisessa tilante

olevan 26 - 3
osta ja euron
eisia eriä odo

assinen 
ohtaja 
0 403 2723

iteollisuuden
Componenta
lsingissä. Yh
a sekä niistä
one- ja laitev

 

OYJ 
010 403 2721 ///

nus 1635451-6 

kymiään

leen heikent
kanta 30.9.20
laskuun lopp

sopeuttamisto
mponentan k

västi edellise
muutos johtu
Ruotsin kruu

Ruotsissa sij
keen ilman k
keuksellisen

aisen syndiko

(435 Me) ja 

entänyt Com
92 Me (104 
ko vuoden 2
utos johtuu e
ntyneistä näk
eessa. 

32 Me:n haar
n heikentymis
otetaan oleva

n konserni, jo
an liikevaihto
htiö työllistää 
 koostuvia va
valmistajia. 

 

/ www.compone

tänyt Compo
012 oli 87 Me
puvuonna va
oimet. Tilaus
oko vuoden 

estä vuodest
u aiempaa s
unuun nähde
aitsevan Frä
kertaluonteis
 suuret raho

oidun luoton 

alustava liike

mponentan as
Me). Tilausk
012 liikevaih

ennen kaikke
kymistä. Kysy

rukassa. Liik
sestä muihin
an -3 Me:n ja

onka tuotanto
 vuonna 201
noin 4 700 h

aativia kokon

PÖRS

18.10.20

enta.com 

onentan 
e (104 Me). T

aikuttavat me
skannan ja a
2012 liikeva

ta. Kolmanne
selvästi alem
en ja Turkiss
ämmestadin 
sia eriä odote
oituskulut. 12

uskotaan pie

evoitto ilman

siakastoimia
kannan ja asi
hdon odoteta
ea rakennus-
ynnän odote

kevoitto-odot
n valuuttoihin
a 3 Me:n väli

olaitokset sija
11 oli 576 mi
henkilöä. Co
naisratkaisuj

SSITIEDOTE

012 klo 13.40

Tilauskanta 
erkittävästi 
siakkaiden 
ihdon 

en 
masta 

sa 
konepajan 
etaan jäävän
.10.2012 
enentävän 

n 

lojen 
akkaiden 

aan pysyvän 
- ja 
etaan 

uksen 
n nähden. 
llä. 

aitsevat 
ljoonaa 
mponenta 
a 

E 
 

0 

 


